
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ. 2560 

 

  
เพ่ือการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองซึ่งเป็น

ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีโอกาสดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการสร้างความอบอุ่นและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจริยธรรม รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างในการดูแลเด็ก 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (4) ประกอบกับมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์

รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2560” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงผู้ประกอบกิจการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

และมีลูกจ้างท างานอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้น 

“ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่ส าหรับดูแลเด็กที่อยู่ในความดูแลของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ 

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง
ให้ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร  

  
 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 20 ง/หน้า 11/29 มกราคม 2561 



หมวด 1 

การจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

 

  
ข้อ 4  นายจ้างที่มีความประสงค์จัดสวัสดิการในการดูแลเด็กโดยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือ

ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีเด็กอยู่ในความดูแลตั้งแต่หกคนขึ้นไปและได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างมี
ความประสงค์ให้นายจ้างจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก โดยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยง เด็กให้นายจ้างหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างด าเนินการยื่นค าขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กตามแบบที่กรมกิจการเด็กและ
เยาวชนก าหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตจากนายจ้างในการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(2) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบกิจการและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(3) แบบแปลนแผนผังภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(4) ระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยง
เด็กต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานประกอบกิจการที่ตั้ งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ยื่นค าขอจดแจ้งการจัดให้มี
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

  
ข้อ 5  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบค าขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และตรวจสอบ
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมและลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หากค าขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับ
เลี้ยงเด็ก เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและที่ตั้ง สภาพแวดล้อมและลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็กมีความเหมาะสม
ตามระเบียบนี้ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่
กรณี ออกใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด 

ในกรณีค าขอจดแจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี ้ยงเด็กหรือเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ไ ม่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือที่ตั้ง สภาพแวดล้อมและลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ไม่เหมาะสมตามระเบียบนี้ ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอจด
แจ้งการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

  
ข้อ 6  ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะย้ายศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสาร

ตามข้อ 4 (2) และ (3) ต่อผู้ออกใบประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

กรณีที่นายจ้างประสงค์จะยกเลิกศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ออกใบประกาศไม่น้อย
กว่าสามสิบวันก่อนที่จะมีการยกเลิกศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 



  
ข้อ 7  ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

มีหน้าที่ ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามการเลี้ยงดูเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก   ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานขั้นต่ าตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

  
หมวด 2 

การด าเนินการศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

 

 

ข้อ 8  นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดให้มี ผู้ดูแลเด็กโดยจ านวน
ผู้ดูแลเด็กต้องเหมาะสมกับจ านวนและช่วงวัยของเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

  
ข้อ 9  ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาภาคบังคับ 

(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการท าผิดต่อ
เด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

(3) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก 

(4) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด โดยมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(5) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยัน อดทนและมี
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยนที่จะเอ้ืออ านวยต่อการท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

(6) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า 

  
ข้อ 10  ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลเด็กและปฏิบัติเป็นกิจวัตร เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านตามวัย  

(2) ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และจริยธรรมไปพร้อมกัน 

(3) บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก 



(4) คัดกรองสุขภาพเด็กในเบื้องต้นเ พ่ือเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลหรือสถานีอนามัยในพ้ืนที่ หรือเพ่ือประโยชน์ในการขอรับการช่วยเหลืออ่ืนอันเกี่ยวข้องกับเด็กจาก
หน่วยงานของรัฐ 

(5) จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน 

(6) ด าเนินงานประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเด็กอย่างต่อเนื่อง 

(7) จัดเก็บข้อมูลหรือจัดท าทะเบียนประวัติของเด็กให้เป็นปัจจุบัน 

  
ข้อ 11  นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(2) แจ้งระเบียบของศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กได้รับทราบและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก กับเด็กที่อยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(3) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(4) อ านวยความสะดวกกรณีที่มีเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเจ็บป่วยหรือด าเนินการติดต่อประสาน
งานกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัยหรือคลินิกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

(5) ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก 

(6) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า 

  
ข้อ 12  ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ ที่น าเด็กอยู่ในความดูแลมารับบริการในศูนย์รับเลี้ยง

เด็กต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ให้การสนับสนุนการบริการของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(2) ให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูแลเด็ก 

(3) เข้ารับการอบรมการเลี้ยงดูเด็กท่ีนายจ้างจัดบริการ 

  
  



หมวด 3 

ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลักษณะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

 

  
ข้อ 13  บริเวณที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องไม่มีหลุม บ่อน้ า ต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมไม่อยู่ใกล้ชิด

บริเวณเก็บเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารเคมี เครื่องจักรอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็กบริเวณท่ีมีมลพิษเกินกว่า
ที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

  
ข้อ 14  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และอยู่ในบริเวณหรือไม่ห่างจาก

สถานประกอบกิจการ โดยอาคารที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างและการใช้อาคารอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

กรณีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอยู่ในอาคารสูงกว่าสองชั้น ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุตาม
มาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องก าหนด 

  
ข้อ 15  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดพ้ืนที่เลี้ยงดูเด็กและท ากิจกรรมของเด็กที่สะอาดและปลอดภัยมี

พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับจ านวนเด็กที่อยู่ในความดูแล ไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทได้ดี รวมทั้งมีแสงสว่างเพียงพอและ
แสงแดดส่องถึง 

  
ข้อ 16  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กควรจัด พื้นที่ท ากิจกรรม รับประทานอาหาร นอน และมุมนมแม่แยก

เป็นห้องเฉพาะหรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ได้หลายอย่าง ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่ต่างเวลากันสามารถ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือย้ายเครื่องเรือนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

  
ข้อ 17  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก  ได้แก่ 

โต๊ะและเก้าอ้ีที่มีความปลอดภัย ตู้หรือชั้นวางของ ตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการปฐมพยาบาลที่ดื่มน้ า
สะอาดพร้อมภาชนะ เครื่องชั่งน้ าหนักและที่วัดส่วนสูง ของเล่นหรืออุปกรณ์เล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

  
ข้อ 18  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยส าหรับเด็ก ดังต่อไปนี้ 
(1) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคารศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องบริเวณศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

(3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 



(4) ปลั๊กไฟต้องสูงจากพ้ืนห้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าก าหนดต้องมีฝาปิดที่
ปลอดภัย 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 
 

  
  
  
 

 


